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Περίληψη
Ο όρος δυσπλασία του ισχίου αφορά το σύνολο των ανωμα-

λιών του αναπτυσσόμενου ισχίου. Θεωρούμε καθυστερημένη την 
διάγνωση πέραν των 3 μηνών.  Η δυσπλασία εμ-φανίζεται συνή-
θως σε θήλεα, σε θετικό οικογενειακό ιστορικό και σε ισχιακή προ-
βολή.  Η λανθασμένη διάγνωση οφείλεται σε πλημμελή κλινική 
εξέταση, σε λανθασμένη εκτίμη-ση κλινικών στοιχείων, σε λάθος 
έλεγχο υπερηχογραφικό ή ακτινολογικό και σε εφησυ-χασμό. Τα 
τελευταία χρόνια έχει ελαττωθεί η καθυστερημένη διάγνωση με 
την εισαγωγή  τελειότερων μεθόδων απεικόνισης.

Dysplasic hip pathology – Why does it miss the 
diagnosis

N. G. Markeas

Abstract
The term hip dysplasia describes the spectrum of all abnor-

malities of the neonatal hip. The term delayed diagnosis is used 
when the diagnosis is missed, during the first 3 months of life. 
Hip dysplasia is predominant in females, with breech delivery 
and posi-tive family history of hip dysplasia. Missed diagnosis 
is the result of an inappropriate clinical evaluation, in a wrong 
estimation of clinical signs, in wrong ultrasound or radio-logical 
examination. During last years the incidence of delayed diagno-
sis is reduced, because of better methods of screening.
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Εισαγωγή
Με τον όρο “δυσπλασία του ισχίου” υπονοούμε 

ένα πλήθος ανωμαλιών που αφορούν το αναπτυσ-
σόμενο ισχίο. Αυτές οι ανωμαλίες είναι: Η δυσπλα-
σία της κοτύλης που αφορά την ανώμαλη μορφο-
λογία και ανάπτυξη της κοτύλης, το υπεξάρθρημα 
το οποίο σχετίζεται με τη μερική απώλεια επαφής 
της μηριαίας κεφαλής με την αβαθή κοτύλη και, 
τέλος, το εξάρθρημα που αναφέρεται στην πλήρη 
απώλεια επαφής των αρθρικών επιφανειών του 
ισχίου (Hosalkar HS και συν 2007). Με άλλα λόγια, 
το φάσμα εκδηλώσεων του δυσπλασικού ισχίου 
κυμαίνεται ευρέως, από την απλή δυσπλασία της 
κοτύλης (η μηριαία κεφαλή διατηρείται εντός μιας 
ανεπαρκούς κοτύλης) ή τη δυσπλασία της κοτύ-
λης που συνοδεύεται με υπεξάρθρημα (η μηριαία 
κεφαλή έχει μετακινηθεί ελαφρά επί τα εκτός του 
έσω τμήματος της κοτύλης), μέχρι το εξάρθρημα 
του ισχίου (παρατηρείται πλήρης απώλεια επαφής 
της μηριαίας κεφαλής και της κοτύλης) (Tachdjian 
MO 2008). 

Ως “καθυστερημένη διάγνωση” ορίζουμε την 
καθυστέρηση στην αναγνώριση του προβλήματος 
πέρα από τους πρώτους 3 μήνες της ζωής. Στη βι-
βλιογραφία, οι συχνότητες που αναφέρονται στην 
καθυστερημένη διάγνωση του δυσπλασικού ισχίου 
κυμαίνονται ευρέως, από 0,07 έως 2,0 ανά 1.000 
γεννήσεις υγιών βρεφών (Sharpe P και συν 2006). 
Στο διάστημα 1973-1976, οι συχνότητες ήταν 
0,53 ανά 1.000 γεννήσεις (Palmen K 1984). Στο 
διάστημα 1988-1996, οι συχνότητες έπεσαν κατα-
κόρυφα στο 0,15 ανά 1.000 γεννήσεις, προφανώς 
εξαιτίας της χρήσης του νεογνικού υπερηχογραφή-
ματος στην καθημερινή πρακτική (Sharpe P και συν 
2006).  

Προδιαθεσικοί παράγοντες
Αν και τα δεδομένα της βιβλιογραφίας διαρκώς 

τροποποιούνται, σε βαθμό μάλιστα που οι ερευ-
νητές συχνά αδυνατούν να τα παρακολουθήσουν, 
μπορούμε ακόμα να επικαλούμαστε συγκεκριμέ-
νους παράγοντες και να τους θεωρούμε ως προδι-
αθεσικούς για τη δυσπλασία του ισχίου (Bauchner 
H  2000, Bialik V και συν 1999, Cady RB 2006, 
Guille JT και συν 2000). Το επιβαρυμένο οικογε-
νειακό αναμνηστικό ανευρίσκεται στο 12-33% των 
ασθενών. Η δυσπλασία είναι συχνότερη σε θήλεα 
άτομα (80%), γεγονός που μπορεί να ερμηνευτεί 

ως αποτέλεσμα της μεγάλης ευαισθησίας των θη-
λέων στις μητρικές ορμόνες (όπως η ρελαξίνη) που 
αυξάνουν τη συνδεσμική χαλαρότητα. Αν και μόνο 
το 2-3% στο σύνολο των βρεφών γεννώνται με 
ισχιακή προβολή, εμφανίζουν δυσπλασία περισσό-
τερα (16-25%). Οποιαδήποτε κατάσταση προκαλεί 
μείωση του ενδομήτριου χώρου και, κατά συνέ-
πεια, μείωση του χώρου για τις φυσιολογικές κινή-
σεις του εμβρύου, συσχετίζεται με δυσπλασία (De 
Pellegrin M και Moharamzadeh D 2010, Haynes 
DJ 2001, Hennrikus WL 1999, Noordin S και συν 
2010). Καταστάσεις που ενοχοποιούνται, μέσα από 
αυτό το πρίσμα, είναι το ολιγοάμνιο, το μεγάλο βά-
ρος γέννησης και η πρώτη εγκυμοσύνη. Η υψηλή 
συχνότητα εξάλλου του συνδυασμού της νόσου με 
άλλες καταστάσεις που συνδέονται με ενδομήτριες 
συνθήκες, όπως είναι το μυογενές ραιβόκρανο και 
το ραιβό μετατάρσιο, ενισχύει την αρχική θεωρία. 

Το αριστερό ισχίο προσβάλλεται συχνότερα. 
Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, το αριστερό 
ισχίο είναι εκείνο που εξαναγκάζεται να βρίσκεται 
σε προσαγωγή πάνω στο ιερό οστούν της μητέ-
ρας. Βρέφη που παρουσιάζουν μεγάλη συχνότητα 
εμφάνισης δυσπλασίας είναι επίσης όσα γεννήθη-
καν με καισαρική τομή και εκείνα που νοσηλεύ-
τηκαν σε ειδικές Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας 
μετά τη γέννηση (Sharpe P και συν 2006, Cady RB 

2006, De Pellegrin M και Moharamzadeh D 2010, 
Haynes DJ 2001, Hennrikus WL 1999, Noordin S 
και συν 2010).

Παθολογία δυσπλασίας βρεφικού 
ισχίου

Όταν το ισχίο δεν είναι εξαρθρωμένο αμέσως 
μετά τη γέννηση, όλες οι ανατομικές του δομές, 
εκτός του στρογγύλου συνδέσμου και του αρθρι-
κού θυλάκου, είναι φυσιολογικές (Hosalkar HS  και 
συν 2007, Tachdjian MO  2008). Και ενώ το τε-
ρατολογικό εξάρθρημα συνδυάζεται συνήθως με 
μια αβαθή και υποπλαστική κοτύλη σε ένα δύσκα-
μπτο ισχίο αμέσως μετά τη γέννηση, στο αναπτυξι-
ακό δυσπλασικό ισχίο που έμεινε χωρίς θεραπεία, 
η παραμόρφωση είναι αποτέλεσμα παθολογικής 
αύξησης της άρθρωσης. Οι παρατηρούμενες αλ-
λοιώσεις (εικόνα 1) αφορούν την υπερτροφία και 
αναστροφή του επιχείλιου χόνδρου της κοτύλης 
(neolimbus), την υπερτροφία του στρογγύλου συν-
δέσμου, τη χαλαρότητα του θυλάκου, τη ρίκνωση 
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αυτού σε σχήμα κλεψύδρας, την υπερτροφία του 
εγκάρσιου συνδέσμου της κοτύλης και την πρόσθια 
απόκλιση (anteversion) του μηριαίου (Hosalkar 

HS και συν 2007, Tachdjian MO 2008, Willis RB 
2001, Roposch A και συν 2011,  Kotlarsky P και 
συν 2015).

Εικόνα 1. –  Ανατομικοί σχηματισμοί που συναποτελούν τις αλλοιώσεις του δυσπλασικού ισχίου

Γιατί διαφεύγει την άμεση διάγνωση;
Είναι λογικό, στην καθυστέρηση της διάγνωσης 

να συμπράττουν και να αλληλοεπιδρούν (σε διά-
φορους συνδυασμούς, άλλος λίγο και άλλος πολύ) 
αναρίθμητοι παράγοντες: 

Ολιγωρία στην εξέταση, • 

Εσφαλμένη κλινική εξέταση, • 

Υπερεκτίμηση ή (το χειρότερο) υποτίμηση • 
κλινικών σημείων με ξεχωριστή σημασία, 

Ένα υπερηχογράφημα που δεν διαβάζεται, • 

Μια άστοχη ακτινογραφία πάνω στην οποία • 
αδυνατεί κανείς να βασιστεί, 

Ο εφησυχασμός και η αναβολή για επανεκτί-• 
μηση στις καλένδες. 

Λάθη στην κλινική εξέταση

Οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι, για τη σωστή 
αξιολόγηση των δοκιμασιών Ortolani και Barlow, 
πρέπει να τηρούνται ορισμένοι κανόνες: Σωστή 
τοποθέτηση του βρέφους στην εξεταστική κλί-
νη, περιβάλλον ζεστό, εξασφαλισμένη ηρεμία του 
βρέφους, ισχία και γόνατα σε πλήρη κάμψη 900, 
κατάλληλη πίεση, εξέταση του ενός ισχίου με ακι-
νητοποιημένο το άλλο, πολλές επαναλήψεις των 

δοκιμασιών και, πάνω απ’ όλα, διάκριση του αλη-
θούς “κλικ” από το αθώο και παραπλανητικό ψευ-
δοκλίκ. Οποιαδήποτε αστοχία στην επιτέλεση των 
δοκιμασιών μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερημένη 
διάγνωση (εικόνα 2). 

Εικόνα 2α και εικόνα 2β.- . Κλινικές δοκιμασίες σταθερό-
τητας του ισχίου: (α) Ortolani και (β) Barlow.

Στην εκτίμηση της απαγωγής των ισχίων, εκτός 
των άλλων, προαπαιτούνται ήρεμο περιβάλλον και 
ήπιες κινήσεις. Απαγωγή μεγαλύτερη των 600 δεν 
υπονοεί πρόβλημα. Στη δοκιμασία Galeazzi (εικό-
να 3), εξετάζουμε το μήκος των σκελών. Η χρήση 
μεζούρας με τα κάτω άκρα σε έκταση, δεν έχει δι-
αγνωστική αξία. Από τις πτυχές, ενδιαφέρον έχει 
να εξετάσουμε αν οι ιγνυακές είναι ισοϋψείς, αν οι 
μηροβουβωνικές είναι αβαθείς και αν το πλήθος 
των μηριαίων είναι διαφορετικό στα δυο σκέλη. 



22- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 29, Τεύχος 1 - 2016

Μη ξεχνάμε να εξετάζουμε τις πτυχές εμπρός και 
πίσω, με το βρέφος σε ύπτια και σε πρηνή θέση. 
Γεγονός όμως είναι ότι, ενώ στο ετερόπλευρο δυ-
σπλασικό ισχίο υπάρχει σαφής ανισοπτύχωση, οι 
περισσότερες περιπτώσεις “ανισοπτύχωσης” δεν 
παραπέμπουν σε δυσπλασικό ισχίο (Hosalkar HS  
και συν 2007, Tachdjian MO  2008).

Εικόνα 3. - Δοκιμασία Galeazzi για την εκτίμηση ανισοσκελίας

Σε αμφίπλευρη δυσπλασία, ακόμα κι αν η δι-
άγνωση διέλαθε αρχικά και το βρέφος άρχισε να 
βαδίζει, χρειάζεται ξανά προσοχή. Συχνά η μητέρα 
είναι αυτή που διαπιστώνει πρώτη το περίεργο λι-
κνιστικό βάδισμα του παιδιού της. Πρέπει να επιση-
μάνουμε έγκαιρα το βάδισμα τύπου Trendelenburg 
(λόγω αδυναμίας δράσης των γλουτιαίων), τη δι-
εύρυνση του περινέου και την υπερλόρδωση της 
οσφυϊκής μοίρας.  

Εσφαλμένος απεικονιστικός έλεγχος

Στον ακτινολογικό έλεγχο, απαραίτητες προϋπο-
θέσεις πριν από οιαδήποτε μέτρηση είναι η χάραξη 
γραμμών αναφοράς (Hilgenreiner και Perkins), ο 
έλεγχος του θυροαυχενικού τόξου (Shenton) και η 
μέτρηση του κοτυλιαίου δείκτη, ο οποίος οφείλει να 
είναι μικρότερος από 27,50 (εικόνα 4). Συχνό σφάλ-
μα στην εκτίμηση της ακτινογραφίας ισχίων προ-
κύπτει από εσφαλμένη τοποθέτηση του βρέφους 
στο ακτινολογικό τραπέζι. Είναι ομολογουμένως 
δυσχερές να συγκρατηθεί το βρέφος ακίνητο στη 
διάρκεια της λήψης, όσο κι αν προσπαθεί κανείς να 
το τιθασεύσει, και το ανασήκωμα της λεκάνης του 
οδηγεί σε ψευδείς εντυπώσεις στην ανάγνωση της 
ακτινογραφίας (Tachdjian MO 2008, Hennrikus 
WL 1999, Roposch A και συν 2011, Kotlarsky P 
και συν 2015, Sarkissian EJ και συν 2015). 

Εικόνα 4. -  Ακτινολογικά σημεία σε φυσιολογικό (δεξιά), σε 
δυσπλασικό ισχίο (αριστερά).

Η τεχνική von Rosen, δηλαδή η προσθιοπίσθια 
ακτινογραφία με τα ισχία σε απαγωγή 450 και έσω 
στροφή, δεν χρησιμοποιείται πλέον. Κατηγορήθηκε 
ότι έδινε ψευδώς αρνητική εικόνα, καθόσον το δυ-
σπλασικό ισχίο ανατασσόταν σε αυτήν τη θέση.

Άλλωστε, η είσοδος του νεογνικού υπερηχο-
γραφήματος στην καθημερινή πρακτική εξουδε-
τέρωσε την τεχνική. Στην απλή ακτινογραφία, σε 
περίπτωση δυσπλασικού ισχίου, παρατηρούμε τον 
δευτερογενή πυρήνα οστεώσεως της μηριαίας κε-
φαλής να αναπαύεται στο κάτω-έξω ή στο άνω-
έξω τεταρτημόριο του σταυρού που ορίζεται από 
τις γραμμές Hilgenreiner και Perkins (εικόνα 4), τη 
διακοπή του θυροαυχενικού τόξου και έναν κοτυ-
λιαίο δείκτη που ξεπερνά τις 300. Σε μεγαλύτερη 
ηλικία ελέγχουμε τη δομή της “σταγόνας δακρύ-
ου”, έναν ανατομικό σχηματισμό ο οποίος ορίζεται 
από τον πυθμένα της κοτύλης επί τα εντός και από 
την ελάσσονα πύελο επί τα εκτός (Tachdjian MO 
2008). Στο δυσπλασικό ισχίο η “σταγόνα δακρύου” 
καθυστερεί να εμφανιστεί και, άπαξ εμφανιστεί, 
αποκτά σχήμα V αντί του φυσιολογικού U. 

Σήμερα, η αξία του αρθρογραφήματος έχει υπο-
τιμηθεί και δεν χρησιμοποιείται πια. Σε προηγούμε-
νες εποχές, μπορούσαμε να δούμε, ενόσω το βρέ-
φος βρισκόταν υπό γενική αναισθησία, τις αιτίες 
που εμπόδιζαν την ανάταξή του ή για ποιο λόγο εί-
χαμε υποτροπή του εξαρθρήματος (Tachdjian MO 
2008). Η εξέταση, εφόσον διενεργείτο lege artis, 
μπορούσε να αποκαλύψει τον πλεονάζοντα θύλα-
κο, τη διχοτόμησή του σε σχήμα κλεψύδρας από 
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τον τένοντα του λαγονοψοΐτη, ή τον ανεστραμμένο 
επιχείλιο χόνδρο. 

Αντίθετα με ό,τι συμβαίνει με το αρθρογράφη-
μα, η αξία του υπερηχογραφήματος έχει πιθανόν 
στις μέρες μας υπερεκτιμηθεί. Ο ίδιος ο Reinhard 
Graf, ο οποίος έθεσε πρώτος τις βάσεις της δια-
γνωστικής υπερηχογραφικής απεικόνισης στο νε-
ογνικό ισχίο, δίνει ιδιαίτερη σημασία στις λεπτο-
μέρειες (Graf R  1980, Graf R 2012). Η θέση του 
βρέφους σε ειδική υποδοχή, καθώς και οι κινήσεις 
του ηχοβολέα μέχρις ότου αναδειχθούν συγκεκρι-
μένες δομές που ορίζουν τη διαγνωστική τακτική, 
θεωρούνται απαραίτητες προϋποθέσεις για τη σω-
στή διάγνωση. Σημασία έχει η ασφαλής εκτίμηση 
των γωνιών α και β (εικόνα 5α). Όσο μικρότερη η 
γωνία α τόσο η οστική κοτύλη είναι αβαθής και δυ-
σπλασική. Όσο μεγαλύτερη η γωνία β τόσο η επικέ-
ντρωση της μηριαίας κεφαλής είναι διαταραγμένη 
(εικόνα 5β) (Graf R  1980, AIUM practice guideline 
2009, Lowry CA και συν 2005, Nimityonqskul P 
και συν 1995). Με την τεχνική του Graf μπορεί να 
εκτιμηθεί επίσης το ισχίο δυναμικά με τη δοκιμασία 
Barlow και να διαπιστωθεί αν είναι εξαρθρώσιμο 
ή όχι. Ωστόσο, παραπλανητικά σημεία καιροφυ-
λακτούν ανά πάσα στιγμή και εύκολα μπορούν να 
οδηγήσουν σε λάθος διάγνωση (Roovers EA και 
συν 2005, Woolacott NF και συν 2005). 

Εικόνα 5α και εικόνα 5β. – Υπερηχογράφημα νεογνικού ισχίου: 
(α) φυσιολογικό, (β) δυσπλασικό ισχίο.  

Τα τελευταία χρόνια, η βιβλιογραφία ασχολείται 
επισταμένως με το ζήτημα του νεογνικού υπερηχο-
γραφήματος, αν δηλαδή θα πρέπει να αποτελεί μέ-
ρος του προληπτικού ελέγχου ή όχι. Δημοσιεύσεις 
από Γερμανία και Αυστρία υποστηρίζουν τη χρήση 
του σε όλα ανεξαιρέτως τα νεογέννητα. Οι απόψεις 
από την άλλη όχθη του Ατλαντικού ισχυρίζονται τα 
αντίθετα, με βάση τα κόστη που συνεπάγεται η κα-
θολική του χρήση σε σχέση με εκείνα από τις εν-
δεχόμενες ολικές αρθροπλαστικές σε μεγαλύτερες 
ηλικίες. Στη χώρα μας, η τρέχουσα πρακτική καλεί-

ται να ικανοποιήσει και τις δυο τάσεις, επιλέγοντας 
με αυστηρά κριτήρια τις περιπτώσεις που βρίσκο-
νται σε κίνδυνο και απαιτούν διερεύνηση.

Μολαταύτα, υπάρχουν κάποιοι αδιαπραγμάτευ-
τοι αφορισμοί που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση, 
καθώς προέρχονται από πολυκεντρικές μελέτες ή/
και μετα-αναλύσεις. Το υπερηχογράφημα δεν θα 
πρέπει να γίνεται σε ηλικία μικρότερη των 4 εβδο-
μάδων, μιας και οι κλινικές ενδείξεις ή οι παράγοντες 
κινδύνου για δυσπλασικό ισχίο εξαιτίας συνδεσμι-
κής χαλαρότητας αποκαθίστανται αυτόματα μέσα 
σε αυτήν την περίοδο (AIUM practice guideline 
2009). Το προληπτικό υπερηχογράφημα σε όλα τα 
νεογέννητα οδηγεί σε περιττές επανεξετάσεις και 
σε μεγάλο αριθμό ισχίων που αντιμετωπίζονται ως 
παθολογικά, ενώ είναι φυσιολογικά (Bialik V και 
συν 1998). Όταν εφαρμόστηκε το προληπτικό υπε-
ρηχογράφημα σε όλα ανεξαιρέτως τα νεογέννητα, 
παρότι κινητοποιήθηκαν αυξημένα θεραπευτικά 
μέσα, δεν παρατηρήθηκε σημαντική μείωση του 
αριθμού των δυσπλασικών ισχίων25. Από την άλλη 
μεριά, το επιλεκτικό υπερηχογράφημα δεν αύξησε 
σημαντικά το δείκτη θεραπευτικής αντιμετώπισης 
ούτε μείωσε τον αριθμό των δυσπλασικών ισχίων 
που διαγνώστηκαν καθυστερημένα ή χειρουργή-
θηκαν (Kotlarsky P και συν 2015). 

Παράγοντες κινδύνου
Σε μελέτη του 2006, απομονώθηκαν 27 περι-

πτώσεις σε σύνολο 1281 δυσπλασικών ισχίων, σε 
βρέφη τα οποία γεννήθηκαν στην περίοδο 1988-
1996 στη Νότια Αυστραλία, όπου η διάγνωση 
καθυστέρησε πέρα από τους πρώτους 3 μήνες. 
Αναζητήθηκαν οι “παράγοντες κινδύνου” που οδή-
γησαν σε καθυστερημένη διάγνωση3. Πολλές περι-
πτώσεις συνδέονταν με την κεφαλική προβολή του 
εμβρύου λίγο πριν τον τοκετό, και μάλιστα με την 
ινιακή προβολή, καθώς το έμβρυο βρισκόταν εντός 
του αμνιακού σάκου με πλήρη κάμψη κορμού και 
ισχίων. Τα θήλεα βρέφη προσείλκυαν περισσοτέ-
ρους κινδύνους από όσο τα άρρενα, προφανώς 
εξαιτίας της μητρικής ρελαξίνης που καθιστά τον 
αρθρικό θύλακο χαλαρό. Βρέφη που γεννήθηκαν 
σε Μαιευτήρια νοσοκομείων της περιφέρειας, κα-
θώς και εκείνα που παρέμειναν για βραχύ χρόνο 
νοσηλείας, είχαν τις περισσότερες πιθανότητες να 
μη διαγνωστούν έγκαιρα ότι έπασχαν από δυσπλα-
σικό ισχίο.
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Στην ίδια εργασία, φάνηκε πως δεν έπαιξαν ου-
σιαστικό ρόλο η μέθοδος τοκετού (καισαρική τομή 
ή φυσιολογικός τοκετός), η ηλικία της μητέρας, η 
καταγωγή των γονέων, η οικογενειακή τους κατά-
σταση, ο αριθμός των προηγούμενων τοκετών, το 
βάρος του νεογέννητου και η διάρκεια της εγκυ-
μοσύνης. Η τριάδα θήλυ, πρωτότοκο βρέφος που 
γεννιέται με καισαρική τομή λόγω ισχιακής προβο-
λής, η οποία θεωρείται γενικώς ως δυσοίωνη για 
τη δημιουργία αναπτυξιακού δυσπλασικού ισχίου, 
φάνηκε τελικώς ότι έπαιξε προστατευτικό ρόλο 
αναφορικά με την έγκαιρη διάγνωση, προφανώς 
λόγω της τεταμένης προσοχής εκ μέρους των ια-
τρών και του λοιπού υγειονομικού προσωπικού. 
Σε παρόμοια συμπεράσματα κατέληξαν προηγού-
μενες εργασίες (Moseley CF  2001, Gul R και συν 
2002, US Preventive Services Task Force 2006) ή 
άλλες πρόσφατες προερχόμενες από άλλα κέντρα 
(Lisle R και συν 2012, Donnelly KJ και συν 2015). 
Σε προδρομική μελέτη του 2011 από άλλο κέ-
ντρο της Νότιας Αυστραλίας (Azzopardi T και συν 

2011), απομονώθηκαν τρεις παράγοντες ως κύριοι 
υπεύθυνοι για καθυστερημένη διάγνωση: Βάρος 
γέννησης κάτω των 2.500 γραμμαρίων, τοκετός 
που πραγματοποιείται σε επαρχιακό νοσοκομείο 
και βραχεία διάρκεια νοσηλείας. 

Συμπεράσματα
Η καθυστέρηση στη διάγνωση του αναπτυξιακού 

δυσπλασικού ισχίου παρουσιάζει τα τελευταία χρό-
νια πτωτικές τάσεις, εξαιτίας κυρίως της εισόδου 
τελειοτέρων μεθόδων απεικόνισης στην καθημερι-
νή πρακτική, πλην όμως συζητείται ακόμη η ανά-
γκη λήψης μέτρων, όπως του καθολικού προληπτι-
κού ελέγχου, για να μηδενιστούν οι πιθανότητες. 
Σε κάθε επαφή μας με το νεογέννητο, απαιτούνται 
εξαιρετική ευαισθησία στη διαχείρισή του, συνεχής 
εγρήγορση, αγαστή επικοινωνία με τον Παιδίατρο 
και τους γονείς, επανάληψη της εξέτασης και επι-
μονή στην αναζήτηση ύποπτων κλινικών ή απεικο-
νιστικών σημείων. 
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